
ประกาศเกยีวกับการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล (Privacy Notice) 
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาปี 2565 ของบริษัท พีซแอนดลี์ฟวิง จากัด (มหาชน) 

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ถือหุ้น และ/หรือผู้ร ับมอบฉันทะ  
(“ท่าน”) ทีเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565  (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึง
รายละเอียดเกียวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  รวมถึง สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการทีท่านสามารถติดต่อบริษัททงันี เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเกียวขอ้ง ดังต่อไปนี 

1. ขอ้มูลสว่นบุคคลทจีะทาการประมวลผล: บริษัทจาเป็นตอ้งจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ เพือประโยชนใ์นการจัดการ 
ประชุมผูถื้อหุน้ ดังรายการต่อไปนี 
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป ซึงรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ชือ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ  อายุ ทีอยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ทีอยู่

อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน เลขประจาตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือ
เดนิทาง บัตรประจาตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชือ ภาพถ่ายหรือภาพเคลือนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพ 
เสียง และภาพเคลอืนไหวในลักษณะทีเป็นการโตต้อบสือสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม 

1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหว ไดแ้ก่ ขอ้มูลสุขภาพ (เช่น โรคประจาตัว ประวัติแพย้าและแพอ้าหาร อุณหภูมิของร่างกาย อาการต่างๆ 
เพือคัดกรองโรคติดเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ซงึบริษัทได้รับความยินยอมจากท่านหรือมีความจาเป็นตามกฎหมายที
อนุญาตใหด้าเนินการได ้

2. วัตถปุระสงคแ์ละฐานในการประมวลผลข้อมูล: บริษัทประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผู ้ถือหุ้นตามวัตถุประสงคแ์ละฐานการ
ประมวลผลดังต่อไปนี 
2.1 ฐานการปฏิบัติหนา้ทีตามกฎหมาย 

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู ้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพอืเรียก จัดให้มี และดาเนินการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้น ซงึรวมกึงการยืนยัน
ตัวตนของผูถื้อหุน้ การส่งเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง และเพือดาเนินการใด ๆ เพือใหเ้ป็นไปตามมติทีประชุมผู้ถือหุ ้น และตาม
กฎหมาย รวมถึงการอนืใดเพือให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพอืให้เป็นไปตามคาสงัของหน่วยงานภาครัฐทีมีอานาจ โดย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอืนใดทเีกียวขอ้ง 

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู ้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพือดาเนินการจัดประชุมผู ้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายเนืองด้วย
สถานการณ์โรคติดเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพือดาเนินการใด ๆ เพือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย โดยเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมไปถึง 
ขอ้กาหนด ประกาศ คาสงั หรือกฎหมายอืนใดทเีกียวขอ้ง 

2.2 ฐานประโยชนโ์ดยชอบธรรมดว้ยกฎหมาย 

- บริษัทจัดเก็บและใชข้อ้มูลของผูถื้อหุน้ตามขอ้ 1.1 เพือใชใ้นการจัดทา บันทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และเป็นหลักฐานใน
การเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ รวมถึงการใด ๆ ตามจาเป็นทีเกียวขอ้งกับประโยชนอ์ันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอืน โดย
ไม่เกินขอบเขตทีผูถื้อหุน้สามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

- บริษัทจัดเก็บและใช้ขอ้งมูลของผูถื้อหุ ้นตามขอ้  1.2 เพือคัดกรองผู้มีความเสียงติดโรค COVID-19 และรายงานแก่หน่วยงาน
รับผิดชอบกรณีพบผู้เข ้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีกาหนด เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกียวกับประโยชน์ด้านการ
สาธารณสุขเพือการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผูถื้อหุน้ 
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- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลือนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผูถื้อหุ้น  เพือประโยชน์และมาตรการ
ในด้านความปลอดภัยในการดาเนินการและการจัดการประชุมผูถื้อหุ้น เพือให้การประชุมผู้ถือหุ้นสาเร็จลุล่วงและบรรลุตาม
วัตถุประสงคที์ท่านและบริษัทไดต้ังไว ้ 

- บริษัทมีการประมวลผล[และจัดเก็บ]ภาพถ่ายและภาพเคลือนไหวของการประชุมผู ้ถือหุ้น เพือใช้ในการรายงานและการ
ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นมางสอือิเล็กทรอนิกสแ์ละสือสิงพิมพ ์ภาพถ่ายและภาพเคลอืนไหวของการประชุมผู ้ถือหุ้น 
อาจปรากฏภาพของผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชือของผูถื้อหุ ้น เพือเป็นไปตามวัตถุประสงคใ์นการประชุม
ผูถื้อหุน้ 

3. แหล่งทมีาของข้อมูลสว่นบุคคล: บริษัทไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จากัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกาหนดสิทธิผู้ถือหุ ้น (Record Date) ล่าสุด หรือ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม หรือ บุคคลอืนใดทไีดร้บัมอบฉันทะจากท่านในการเขา้ประชุมแทน 

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เมือบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งทีมาตามข้อ 3. แล้ว บริษัทมีความ
จาเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อ
หน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง ทังนี เพือให้บรรลุวัตถุประสงค ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไป ตามฐานในการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอ้ 2. 
5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได้ทาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี ยกเว้นข้อมูลตาม 
ขอ้ 1.2 จะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: ท่านมีสิทธิดาเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี โดยท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้
บริษัททาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซงึข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึง
สิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวทไีม่ถูกตอ้ง หรือเพมิเติมขอ้มูลทีไม่สมบูรณ์ สิทธิในการโอนย้ายขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านทีท่านให้ไว ้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอืน หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการ 

ท่านสามารถติดต่อมายัง เจา้หน้าทีฝ่ายนักลงทนุสัมพันธข์องบริษัทได้ที  
ทีอยู่  : บริษัท พีซแอนดล์ีฟวิง จากัด (มหาชน) 

  231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท ์  : 02-392-1066 ต่อ 106 

 เว็บไซต  ์ : www.peaceandliving.co.th 
อีเมล ์ : ir@peaceandliving.co.th 
เพือดาเนินการยืนคารอ้งขอดาเนินการตามสิทธิขา้งตน้ได ้ 

ทังนี ท่านไม่จาเป็นตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดาเนินการตามสิทธิข ้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคารอ้งของ
ท่านภายใน 30 วันนับแต่วันทีบริษัทไดร้บัคารอ้งดังกล่าว 
 
ในกรณีทีบริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกียวกับการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถ
รอ้งเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
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